ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 – 4 และ 10 – 11 มิถุนายน 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 – 4
และ 10 – 11 มิถุนายน 2560 จานวน 76 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ครูชานาญการพิเศษ จานวน 46 ท่าน
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางลัดดา อุปนันชัย
2 นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

สถานศึกษา
บ้านโนนใหญ่
แหลมรังวิทยาคม

สังกัด
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพม.เขต 41

นางสิริรัตน์ เรื่อศรีจันทร์
นางสุดารัตน์ พรรณแสง
นายประเสริฐ เงินทอง
นางมาลินา เงินทอง
นายนพดล แปลกไป
นางสาวจันทิมา ไตรทิพย์
นางกุลฤดี กฤษฎาหรรษ์
นางสาวเสาวรส สมัครธัญกิจ

บ้านหนองหล่ม
หันคาพิทยาคม
บ้านคุยบ้านโอง
บ้านนาป่าแดง
บ้านท่านา
บ้านโป่งน้าร้อน
ไพศาลีพิทยา
บ้านเพชรนิยม

สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพม. เขต 5
สพป.กาแพง เขต 1
สพป.กาแพง เขต 1
สพป.กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพม. เขต 42
สพป. กาแพงเพชร เขต 2

นางสาวชวนชม หมีคุ้ม
นางศรีสุดา ศรกองแดง
นางณิชกานต์ ทองม้วนวง
นางสาวอรนุช ไกรสอน
นางสุนันทา ชินวงษ์
นางสาวรัชดาภา แผ่นผา
นางมาลินี พุ่มมาลัย
นางณัฐนัน กรรณิกา

บ้านปรือพันไถ
บ้านวังโขน
อนุบาลคลองขลุง
รอดนิลวิทยา
บ้านหนองใหญ่
สหวิทยาคม
สหวิทยาคม
บ้านหนองวัวดา

นายธนนนท กัญญาทอง
นางทวารัตน์ ฤทธิ์โชติ
นางเนตรดาว คาวงค์วาลย์
นางสาวรัชนี แข็งสาริกรณ์

คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ชุมชนวัดวังเคียน
กาแพงเพชรพิทยาคม
กาแพงเพชรพิทยาคม

สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพม. เขต 41
สพป.ชัยนาท
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

นางสาววัชราภรณ์ แหลมเนียม
นางสาวชาตินี ศิริพงษ์ไทย
นางเยาวนาฎ กองช้าง
นางสาวอรอนงค์ คงสิบ
นางธมนวรรณ กล้ากสิกจ
นางสาวพนารัตน์ บุญยืน
นางสาวกชกร จีนเพชร
นางเสาวนีย์ ทองพุฒ
นางสาวรุ่งอรุณ ชิตมนตรี
นายปัญญา ประกอบเขตการณ์
นางจีรวรรณ คาน่าน
นายธีรพงษ์ อัครวิทยาพัฒน์
นางอัญชัญ ไทยแท้
นางสาวดาวเรือง พละทรัพย์
นายวชิระ ทัศนโกวิท
นางไพนอง ศิลาเงิน
นางสุพิชชา พันธุ์มี
นางจีรัตน์ พิทยรังสรรค์
นางอภิญญา ด่อนดี
นางวรลักษณ์ โพธิ์บัลลังค์
นางสาวยุพา ดีสุข
นางนันทยา อุ๊ดจิ๋ว
นางวาสนา ปิ่นทอง
นางสาวณิชชชัญ ชัยฤทธิ์
นายอธิภัทร นนทะภา
นางพิมพ์ลฎา นนทะภา
นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติ
นายสมพงษ์ อุ๊ดจิ๋ว
นางสาววันวิสา วิเชียรัตน์
นายอาคม ชัยรัตน์สุวรรณ
นางนวลศรี สัตยวงศ์ทิพย์

บ้านมอแดง (สิงห์ทองประชา
สวรรค์)
คลองวิทยา
บ้านโป่งวัวแดง
วัดหนองปลาไหล
บ้านสะเดาซ้าย
กาแพงเพชรพิทยาคม
พรานกระต่ายพิทยาคม
บ้านเพชรนิยม
บ้านทุ่งหันตรา
สลกบาตรวิทยา
แม่จะเราวิทยา
บ้านดาดทองเจริญ
บ้านแม่อุสุวิทยา
บ้านไทยทวี
ไพศาลีพิทยา
ประชารัฐพัฒนา
ผินสหราษฎร์พัฒนา
บ้านทุ่งรวงทอง
กาแพงเพชรพิทยาคม
บ้านหนองโสน
บ้านหนองโสน
อนุบาลตาก
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
คลองวิทยา
คลองวิทยา
สรรพยาวิทยา
ราชประชานุเคราะห์ 55
หนองสางวิทยา
บ้านสมอโคน
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพม. เขต 41
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นว. เขต2
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41
สพป. กาแพงเพชร เขต 2
สพป.กาแพงเพชร เขต 2
สพม. เขต 41
สพม. เขต 38

สพม. เขต 42
สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพม. เขต 41

สพป.ตาก เขต 1
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41
สพม. เขต 5
สพม.เขต 42

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

นางสุวณิชย์ ขอนทอง
นางพัชริญา ศิริดล
นายอนุชิต ขุมโมกข์
นางสาวสุชาดา ทองไทย
นางสาวชนกพร เทียมวิไล
นางสุกัญญา ตลอดภพ
นางสาวณิชามูล นิลรัตน์
นางปวริสา วาปี
นางสาวจารุนันท์ หมู่อาพันธ์
นางปิยลักษณ์ ยุทธอาสา
นางนิทัศวรรณ เมฆสว่าง
นายมนัสชัย แจ่มจร
นางสาววิไลวรรณ คาบาง
นางสาวธนภัทร หัตถบูรณ์
นางสาวเจษฎ์นันท์ กกขุนทด
นางสาวกนกรัชน์ โตเกิด
นางสาวชุตินันต์ สุขรัตน์
นางสาวสุนันทา คาเสนา
นายปภังค์กร เมฆแสน
นายมงคล โพธิ์ม่วง
นายบัณฑิต ตาวุ่น
นางสาวบัณฑิตา ศิริสุนทร
นายนรินทร์ คาออน

อนุบาลพรานกระต่าย
วัดวงฆ้อง (ราษฎร์สุรยศึกษา)
ไพศาลีพิทยา
ไพศาลีพิทยา
ไพศาลีพิทยา
ไพศาลีพิทยา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
ปางศิลาทองศึกษา
พยุหะศึกษาคาร
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
คณฑีพิทยาคม
คณฑีพิทยาคม
คณฑีพิทยาคม
บ้านหนองปลาสะวาย

สพป. กาแพงเพชร เขต 1
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41

สพป. ลาพูน เขต 2

การเตรียมการ ผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา จะต้องเตรียมการและดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะฯ จัดทากิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า ส่งให้วิทยากร
ประจากลุ่มในวันปฐมนิเทศ รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ดูใบกิจกรรมท้ายประกาศนี้
2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ
เตรียมรูปภาพขนาด 1 นิ้ว และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อจัดทาทะเบียน
ประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
3. วัน เวลา และสถานที่การอบรมพัฒนา
วันที่ 3 – 4 และ 10 – 11 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเพชรเพทาย ชั้น3และห้อง
ประชุม ชั้น2 อาคารคณะครุศาสตร์

ตารางการอบรมฯ
กลุ่มที่
วันที่
1

2

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 3 – 4 หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
และ 10 – 11 หน่วยที่ 3 ความเป็นครู
มิ.ย.2560 หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
วันที่ 3 – 4 หน่วยที่ 3 ความเป็นครู
และ 10 – 11 หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
มิ.ย.2560 หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สถานที่
ห้องเพชรเพทาย ชั้น3
อาคารคณะครุศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น2
อาคารคณะครุศาสตร์

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ครูชานาญการพิเศษ
1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากตารา เอกสาร บทความ งานวิจัย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา
3. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
1. การเป็นผู้นาทางวิชาการ
2. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
3. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
4. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
5. การให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 ความเป็นครู
1. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทารายงาน ประกอบด้วย บทนา เนื้อ
เรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นราย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามลาดับ รวมกัน
ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจา กลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ

